OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI
UMOWY LICENCYJNEJ
(E201 6/08)
ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL 909-793-2853 • FAX 909-793-5953

ARTYKUŁ 1—DEFINICJE
Definicje. Określenia użyte w niniejszej Umowie Licencyjnej powinny być rozumiane w następujący sposób:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

„Beta” oznacza wszelkie wersje alfa, beta lub wersje przedprodukcyjne („prerelease”) Oprogramowania, Danych,
Dokumentacji lub Web Services.
„Dane” oznacza zbiór (zbiory) danych elektronicznych będący własnością ESRI lub stron trzecich, w tym między
innymi dane geograficzne, współrzędne danych wektorowych, rastry, raporty lub pokrewne atrybuty tabelaryczne,
na które udzielono licencji na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej.
„Dokumentacja” oznacza wszelkie materiały drukowane i elektroniczne, w tym między innymi pliki pomocy,
dokumentację referencyjną użytkownika, dokumentację szkoleniową oraz informacje techniczne i instruktażowe.
„Próbki” oznacza kod próbny, próbne aplikacje, dodatki i próbne rozszerzenia Oprogramowania, Danych,
Dokumentacji i Web Services.
„Oprogramowanie” oznacza całość lub dowolną część technologii oprogramowania należącej do ESRI, do której
uzyskano dostęp, lub którą pobrano z autoryzowanej strony internetowej ESRI, lub którą dostarczono na dowolnym
nośniku i w dowolnym formacie, w tym kopie zapasowe, aktualizacje, service packi, łaty, poprawki i dozwolone
kopie połączone ze sobą.
„Licencja okresowa” oznacza licencję udostępnianą na pewien okres, albo udostępnianą na zasadzie subskrypcji
albo transakcji.
„Web Services” oznacza dostępne przez Internet usługi w zakresie oprogramowania albo dane ESRI lub stron
trzecich dostarczane przez ESRI, które spełniają funkcje, zadania lub usługi Systemu Informacji Geograficznej
(GIS) w odniesieniu do tych danych.

ARTYKUŁ 2—PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Oprogramowanie, Dane, Web Services oraz Dokumentacja są licencjonowane i nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Prawa do
Oprogramowania, Danych, Web Services oraz Dokumentacji przysługują ESRI oraz jej Licencjodawcom i są chronione
przez prawo Stanów Zjednoczonych, odpowiednie międzynarodowe regulacje prawne, traktaty i konwencje dotyczące
własności intelektualnej oraz praw własnościowych, w tym także objęte są ochroną prawną jako tajemnice handlowe.
Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia Oprogramowania, Danych, Web Services
oraz Dokumentacji przed nieupoważnionym używaniem, powielaniem, rozpowszechnianiem i publikacją. Wszelkie prawa,
które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej pozostają prawami zastrzeżonymi wyłącznie
dla ESRI i jej Licencjodawców. Obejmuje to również prawo do zmiany i ulepszania Web Services.
ARTYKUŁ 3—UDZIELENIE LICENCJI
3.1 Udzielenie Licencji. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej, ESRI udziela Licencjobiorcy
indywidualnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji wyłącznie na:
a.

b.

używanie określonego rodzaju i liczby kopii Oprogramowania, Danych oraz Dokumentacji, a także na dostęp do
Web Services (i), za które zostały uiszczone odpowiednie opłaty licencyjne, (ii) na wyłączny użytek wewnętrzny
Licencjobiorcy, oraz (iii) zgodnie z warunkami przedstawionymi w Załączniku nr 1 i zgodnie z zatwierdzoną przez
ESRI konfiguracją podlegającą licencji.
dostęp oraz korzystanie na własny użytek wewnętrzny Licencjobiorcy z wszelkich zasobów udostępnionych na
bezpiecznej witrynie internetowej ESRI, pod warunkiem, że Licencjobiorca przestrzegać będzie określonych tam
warunków korzystania. Wszelkie informacje dotyczące haseł oraz kontrolowanego dostępu dostarczane przez ESRI
lub jej Dystrybutora powinny być traktowane jako informacje poufne ESRI.

3.2 Licencja Beta. Licencjobiorca może zostać zakwalifikowany do bieżącego Programu testowania wersji Beta.
a.

W przypadku zakwalifikowania Licencjobiorcy do Programu testowania wersji Beta, ESRI zapewni Licencjobiorcy
dostęp do wersji Beta i udzieli Licencjobiorcy osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i bezpłatnej licencji na
korzystanie z wersji Beta w zaaprobowanych i ściśle określonych lokalizacjach testowych, wyłącznie w celu
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b.

c.

d.

testowania dostarczonej wersji Beta, zgodnie z wytycznymi Programu testowania wersji Beta oraz warunkami
niniejszej Umowy Licencyjnej. Licencja ta jest udzielana z dniem zaakceptowania Licencjobiorcy do programu lub
z dniem otrzymania jakiejkolwiek wersji Beta i obowiązuje albo do dnia wprowadzenia Oprogramowania na rynek
przez Dział obsługi Klienta ESRI albo do czasu zakończenia Programu testowania wersji Beta dla danej wersji Beta,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Licencjobiorca zgadza się przedstawiać ESRI swoje sugestie lub komentarze dotyczące działania, użyteczności lub
skuteczności wersji Beta, oraz przedstawiać ESRI raporty dotyczące błędów, testów lub inne informacje odnoszące
się do wersji Beta (zwane łącznie „Informacjami zwrotnymi”). ESRI przysługuje prawo do dysponowania takimi
komentarzami oraz do swobodnego korzystania, ujawniania, powielania, licencjonowania, rozpowszechniania oraz
podawania do wiadomości publicznej Informacji zwrotnych.
Wersja Beta i Informacje zwrotne zawierają informacje poufne i tajemnice handlowe będące własnością ESRI.
Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć ekonomicznie uzasadnionych starań (co najmniej w takim stopniu, w jakim
Licencjobiorca dokłada starań w stosunku do swoich własnych informacji poufnych), w celu zachowania spójności,
poufności i zastrzeżonych praw ESRI do wersji Beta i Informacji zwrotnych.
Wersja Beta może podlegać zmianom przed wprowadzeniem na rynek. Możliwe jest również, że nigdy nie zostanie
wprowadzona na rynek. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wersja Beta nie jest przeznaczona, ani nie jest
licencjonowana w celu korzystania z niej w pełnym zakresie w systemie produkcyjnym i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność związaną z korzystaniem z wersji Beta wraz z wszelkimi skutkami wynikającymi z takiego
korzystania.

3.3 Licencja testowa. ESRI może okresowo zaoferować Licencjobiorcy ograniczoną czasowo Licencję (Licencje) na
korzystanie z Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji wyłącznie w celach testowych.
3.4 Zapewnienie dostępu dla konsultanta lub kontrahenta. Z uwzględnieniem Punktu 3.1, ESRI udziela Licencjobiorcy
prawa do udostępniania i umożliwiania korzystania z Oprogramowania, Danych, Web Services bądź Dokumentacji
wszystkim własnym konsultantom lub kontrahentom, z zastrzeżeniem, że konsultant lub kontrahent korzystać będzie z
Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji wyłącznie na korzyść Licencjobiorcy. Licencjobiorca przejmuje
wyłączną odpowiedzialność za stosowanie się konsultantów i kontrahentów do postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.
Dostęp lub korzystanie z Oprogramowania, Danych, Web Services i Dokumentacji przez konsultantów lub kontrahentów w
celach innych niż na korzyść Licencjobiorcy jest zabronione.
ARTYKUŁ 4—ZAKRES KORZYSTANIA
4.1 Dozwolone sposoby korzystania
a.
b.
c.
d.

Licencjobiorca może instalować i przechowywać Oprogramowanie, Dane oraz Dokumentację na elektronicznych
urządzeniach służących do przechowywania danych.
Licencjobiorca może sporządzić jedną (1) kopię Oprogramowania, Danych oraz Dokumentacji dla celów archiwizacji.
Licencjobiorca może sporządzać standardowe kopie zapasowe (back-up).
Licencjobiorca może dostosowywać Oprogramowanie do własnych potrzeb przy użyciu (i) języków makr lub
skryptowych, (ii) otwartego interfejsu programistycznego (API) lub (iii) bibliotek kodu źródłowego lub wynikowego, z
zastrzeżeniem, że dostosowanie może być dokonywane wyłącznie w zakresie opisanym w Dokumentacji.
Licencjobiorca może korzystać, kopiować oraz tworzyć utwory pochodne Dokumentacji dostarczonej w formacie
cyfrowym, a następnie zwielokrotniać, wyświetlać i redystrybuować przystosowaną do własnych potrzeb Dokumentację
wyłącznie na użytek wewnętrzny Licencjobiorcy. Fragment(y) Dokumentacji dostarczonej w formacie cyfrowym
połączone z innym oprogramowaniem, lub z dokumentacją drukowaną lub cyfrową, będą w dalszym ciągu podlegać
warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej. Licencjobiorca zamieści następującą notę dotyczącą praw autorskich,
potwierdzającą prawa własności przysługujące ESRI i jej licencjodawcom: „Fragmenty niniejszego dokumentu stanowią
własność intelektualną ESRI oraz jej licencjodawców i wykorzystane zostały w nim na podstawie udzielonej licencji.
Copyright © [Wstawić faktyczną datę (daty) z materiałów źródłowych] ESRI oraz jej licencjodawców. Wszelkie prawa
zastrzeżone.”

4.2 Niedozwolone sposoby korzystania
a.

O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie Licencyjnej, Licencjobiorcy nie wolno sprzedawać, wynajmować,
wydzierżawiać, udzielać dalszej licencji (sublicencji), wypożyczać, przenosić uprawnień licencyjnych, udostępniać do
współkorzystania Oprogramowania, Danych, Web Services ani Dokumentacji. Licencjobiorcy nie wolno działać jako
biuro usług bądź jako komercyjny dostawca usług aplikacyjnych (Application Service Provider (ASP)), który
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

umożliwiałby osobom trzecim dostęp do Oprogramowania, Danych, Web Sevices oraz Dokumentacji. Komercyjny ASP
oznacza Licencjobiorcę, który korzysta z Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji do celów
utrzymania witryny lub usług internetowych i korzysta z tejże witryny lub usług dla celów zarobkowych, albo
przynoszących zyski, pobierając opłaty za dostęp do witryny lub usług.
Licencjobiorcy nie wolno redystrybuować Oprogramowania, Danych ani Web Services w całości ani w części, w tym
między innymi rozszerzeń, komponentów oraz bibliotek DLL, bez uprzedniej pisemnej zgody ESRI.
Licencjobiorcy nie wolno odtwarzać struktury Oprogramowania, ani dekompilować bądź dezasemblować
Oprogramowania, Danych, Web Services ani Dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie działania, pomimo
niniejszego ograniczenia umownego, są wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.
Licencjobiorcy nie wolno podejmować prób obchodzenia rozwiązań technologicznych kontrolujących dostęp oraz
wykorzystanie Oprogramowania, Danych, Web Services oraz Dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące
przepisy prawa zabraniają niniejszego ograniczenia.
Licencjobiorcy nie wolno udostępniać nieupoważnionym stronom trzecim numeru rejestracyjnego, pliku (plików)
autoryzacyjnych, pliku (plików) licencyjnych dewelopera ani kodów dostępu do Web Services, bez uprzedniej zgody
ESRI.
Licencjobiorcy nie wolno korzystać z Oprogramowania ani z Web Services w celu przesyłania lub wymiany
jakichkolwiek materiałów, jeżeli przesyłanie lub wymiana takich materiałów są zabronione przepisami prawa własności
intelektualnej lub innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.
Licencjobiorca nie będzie usuwał ani zacierał informacji zawartych w lub dołączonych do Oprogramowania, Danych,
Web Services lub Dokumentacji i dotyczących jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich, praw do znaków
towarowych bądź praw własnościowych przysługujących ESRI lub jej licencjodawcy (licencjodawcom),
Licencjobiorcy nie wolno odłączać poszczególnych części lub komponentów Oprogramowania lub Danych do użytku
indywidualnego.

ARTYKUŁ 5—OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej warunków przez Licencjobiorcę. Niniejsza
Umowa Licencyjna oraz wszelkie licencje udzielone w jej ramach będą obowiązywać do momentu, gdy (i) Licencjobiorca
zdecyduje się zakończyć korzystanie z Oprogramowania, Danych, Web Services oraz Dokumentacji i rozwiąże niniejszą
Umowę Licencyjną poprzez złożenie stosownego wypowiedzenia na piśmie lub (ii) minie termin obowiązywania Licencji
okresowej lub (iii) jedna ze Stron rozwiąże niniejszą Umowę Licencyjną w następstwie istotnego naruszenia jej postanowień
przez drugą Stronę Umowy Licencyjnej, jeżeli naruszenie nie zostanie naprawione w terminie dziesięciu (10) dni od dnia
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o takim naruszeniu, z wyjątkiem uprawnienia do rozwiązania Umowy Licencyjnej
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy charakter naruszenia uniemożliwia jego usunięcie. Po rozwiązaniu
niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca (i) zaniecha dostępu i korzystania z Web Services oraz wyczyści foldery
pamięci podręcznej Web Services po stronie klienta i (ii) odinstaluje, usunie lub zniszczy całość Oprogramowania, Danych
oraz Dokumentacji, jak również wszelkie ich kompletne lub częściowe kopie, modyfikacje lub połączone fragmenty
utrwalone w dowolnej formie, a także sporządzi i dostarczy ESRI lub jej Dystrybutorowi dowody potwierdzające taką
deinstalację i zniszczenie.
ARTYKUŁ 6—OGRANICZONE GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA
6.1 Ograniczone gwarancje. O ile nie określono inaczej w niniejszym Artykule 6, ESRI gwarantuje, że przez okres
dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę (i) niezmodyfikowane Oprogramowanie będzie
zasadniczo odpowiadać opublikowanej Dokumentacji oraz (ii) nośniki, na których dostarczone zostało Oprogramowanie,
Dane oraz Dokumentacja będą wolne od wad materiałowych i w zakresie wykonania, pod warunkiem zachowania
normalnych warunków korzystania i obsługi.
6.2 Zastrzeżenie dotyczące Danych i Web Services. Dane i Web Services mogą zawierać pewne niezgodności, wady, błędy
lub pominięcia. DANE I WEB SERVICES SĄ PRZEKAZYWANE W STANIE „TAKIM, JAKI JEST”, BEZ ŻADNEGO
RODZAJU GWARANCJI. Nie naruszając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, ESRI i jej licencjodawca
(licencjodawcy) nie gwarantują, że Dane i Web Services będą zaspokajać potrzeby lub oczekiwania Licencjobiorcy, ani że
korzystanie z Danych i Web Services będzie niezakłócone, ani że wszystkie niezgodności mogą być lub będą poprawione.
ESRI i jej licencjodawca (licencjodawcy) nie zalecają polegania na takich Danych lub Web Services, a Licencjobiorca
powinien zawsze dokonywać weryfikacji konkretnych Danych lub Web Services.
6.3 Zastrzeżenie szczególne. PRÓBKI, POPRAWKI, OPROGRAMOWANIE TESTOWE ORAZ WERSJE BETA
DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAKIM, JAKI JEST”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI.
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LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I FUNKCJONOWANIA
PRÓBEK, POPRAWEK, OPROGRAMOWANIA TESTOWEGO ORAZ WERSJI BETA.
6.4 Zastrzeżenie dotyczące Internetu. STRONY WYRAŹNIE OŚWIADCZAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE INTERNET
SKUPIA SIECI PRYWATNE I PUBLICZNE ORAZ, ŻE (i) INTERNET NIE STANOWI BEZPIECZNEJ
INFRASTRUKTURY, (ii) ŻE STRONY NIE MAJĄ KONTROLI NAD INTERNETEM, ORAZ ŻE (iii) ŻADNA ZE
STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ PRAWA, WYNIKŁE
WSKUTEK ZAPRZESTANIA DZIAŁANIA INTERNETU LUB Z POWODU WPROWADZENIA POTENCJALNYCH
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INTERNETU, KTÓRE MOGĄ OGRANICZAĆ LUB ZABRANIAĆ DZIAŁANIA WEB
SERVICES.
6.5 Zastrzeżenie ogólne. POZA WYMIENIONYMI POWYŻEJ WYRAŹNYMI, OGRANICZONYMI GWARANCJAMI,
ESRI NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM
MIĘDZY INNYMI W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO
CELU, INTEGRACJI SYSTEMU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ESRI NIE
GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE, DANE, WEB SERVICES LUB DOKUMENTACJA SPEŁNIĄ POTRZEBY
LICENCJOBIORCY, LUB ŻE KORZYSTANIE Z NICH PRZEBIEGAĆ BĘDZIE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, W
SPOSÓB ODPORNY NA BŁĘDY (FAULT-TOLERANT) LUB FAIL-SAFE, ANI ŻE WSZELKIE NIEZGODNOŚCI
MOGĄ BYĆ, BĄDŹ BĘDĄ POPRAWIONE. OPROGRAMOWANIE, DANE, WEB SERVICES ANI DOKUMENTACJA
NIE SĄ PROJEKTOWANE, WYTWARZANE I PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ŚRODOWISKACH ANI
ZASTOSOWANIACH, W KTÓRYCH USTERKI PROGRAMÓW MOGĄ PROWADZIĆ BEZPOŚREDNIO DO
ŚMIERCI, KALECTWA ALBO DO POWAŻNYCH STRAT MIENIA LUB SZKÓD ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
ZA WSZELKIE TAKIE UŻYCIA ODPOWIADA LICENCJOBIORCA I PONOSI ZA NIE PEŁNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ICH KOSZT.
6.6 Wyłączny środek naprawczy. W przypadku naruszenia przez ESRI ograniczonych gwarancji określonych w Artykule 6,
wyłączny środek naprawczy przysługujący Licencjobiorcy oraz całkowita odpowiedzialność ESRI będą ograniczały się,
według uznania ESRI, do (i) wymiany wszelkich wadliwych nośników, (ii) naprawy, skorygowania lub obejścia problemu
dotyczącego Oprogramowania, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie świadczenia usług wsparcia ESRI lub (iii)
zwrotu opłat licencyjnych zapłaconych przez Licencjobiorcę za Oprogramowanie lub Dokumentację, które nie spełniają
ograniczonej gwarancji ESRI, pod warunkiem, że Licencjobiorca dokona deinstalacji, usunie i zniszczy wszystkie kopie
Oprogramowania lub Dokumentacji, a także sporządzi i dostarczy ESRI lub jej Dystrybutorowi dowód takiej deinstalacji i
zniszczenia.
ARTYKUŁ 7—OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1 Wyłączenie pewnych rodzajów odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ESRI, JEJ LICENCJODAWCÓW LUB
DYSTRYBUTORA WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ
KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRACONYCH ZYSKÓW, NIEDOKONANYCH
SPRZEDAŻY LUB NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, INWESTYCJI, JAK
RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK DZIAŁALNOŚCIĄ, UTRATY WARTOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WSZELKICH SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, NIEPRZEWIDZIANYCH
ORAZ WTÓRNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH, A
TAKŻE SPOWODOWANYCH PRZEZ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, DANYCH, WEB SERVICES LUB
DOKUMENTACJI — BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA SZKÓD — W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK
TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ESRI, JEJ LICENCJODAWCA(Y)
LUB DYSTRYBUTOR BYLI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD TEGO RODZAJU.
POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO
ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.
7.2 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 8 –
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA NARUSZENIE, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ESRI ORAZ JEJ DYSTRYBUTORA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM
WSZELKICH PRZYCZYN JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA, W TYM MIĘDZY INNYMI ODPOWIEDZIALNOŚCI
KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE ZANIEDBANIA), PEŁNEJ,
NARUSZENIA GWARANCJI, WPROWADZENIA W BŁĄD LUB INNEJ, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAŁA KWOT
ZAPŁACONYCH ESRI PRZEZ LICENCJOBIORCĘ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZA
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, DANYCH, WEB SERVICES ORAZ DOKUMENTACJI.
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7.3 Zastosowanie wyłączeń i ograniczeń. Licencjobiorca uznaje, że ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia opisane w
niniejszej Umowie Licencyjnej będą obowiązywać bez względu na to, czy Oprogramowanie, Dane, Web Services lub
Dokumentacja bądź inne produkty lub usługi dostarczone przez ESRI lub jej Dystrybutora zostały zaakceptowane przez
Licencjobiorcę. Strony uznają, że ESRI lub jej Dystrybutor ustalili swoje ceny oraz zawarli niniejszą Umowę Licencyjną w
oparciu o wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie Licencyjnej oraz, że zarówno ceny,
jak i wyłączenia i ograniczenia te odzwierciedlają rozkład ryzyka pomiędzy Stronami, jak również stanowią zasadniczą
podstawę transakcji pomiędzy Stronami. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA
NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW
NAPRAWCZYCH.
ARTYKUŁ 8—ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA NARUSZENIE
8.1 ESRI przejmie odpowiedzialność, zabezpieczy odszkodowanie oraz wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa
z tytułu jakichkolwiek strat, odpowiedzialności, kosztów lub wydatków, w tym uzasadnionych kwot honorariów dla
pełnomocników procesowych, jakie może ponieść Licencjobiorca w związku z wszelkimi roszczeniami, powództwami lub
żądaniami osób trzecich, opartymi na twierdzeniu, że Oprogramowanie, Dane lub Dokumentacja naruszają patent
amerykański, prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego, pod warunkiem, że:
a.
b.
c.
d.

Licencjobiorca poinformuje bezzwłocznie ESRI na piśmie o zgłoszonym roszczeniu;
Licencjobiorca dostarczy dokumenty wyraźnie opisujące roszczenia;
ESRI będzie sprawować wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony, w odpowiedzi na wszelkie powództwa oraz
w zakresie negocjacji związanych z obroną lub zawarciem ugody w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia; oraz
Licencjobiorca będzie w pełni współpracował w prowadzeniu obrony przeciwko wysuwanym roszczeniom

8.2 W przypadku dowiedzenia, że Oprogramowanie narusza patent amerykański, prawa autorskie lub prawa do znaku
towarowego, ESRI, na swój własny koszt może (i) uzyskać prawa licencyjne na dalsze użytkowanie Oprogramowania przez
Licencjobiorcę lub (ii) zmodyfikować te elementy Oprogramowania, którym zarzucono naruszenie, zachowując przy tym
zasadnicze podobieństwo funkcjonalności oprogramowania lub zawartości w zakresie danych/informacji. Jeżeli żadna z
powyższych możliwości nie jest uzasadniona z handlowego punktu widzenia, elementy, z których korzystanie stanowiło
podstawę roszczenia, zostaną zwrócone ESRI lub jej Dystrybutorowi, licencja wygaśnie, a Licencjobiorca odinstaluje
elementy, z których korzystanie stanowiło podstawę roszczenia. ESRI przejmie na siebie odpowiedzialność Licencjobiorcy
określoną w Punkcie 8.1 i ESRI lub jej Dystrybutor zwróci opłaty licencyjne dokonane przez Licencjobiorcę za elementy,
których wykorzystanie stanowiło podstawę roszczenia, z uwzględnieniem podstawowej amortyzacji liniowej, przez okres
pięciu (5) lat, licząc od początkowej daty dostawy.
8.3 ESRI nie jest zobowiązana, w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej, do podjęcia działań w celu obrony Licencjobiorcy
lub do zapłaty jakichkolwiek kosztów, odszkodowań lub kwot honorariów pełnomocników procesowych poniesionych w
związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami zarzucającymi bezpośrednie naruszenie lub przyczynienie się do naruszenia
praw do Oprogramowania, poprzez (i) połączenie z produktem, procesem, systemem nie dostarczonym przez ESRI; (ii)
znaczącą modyfikację Oprogramowania, Danych lub Dokumentacji przez osobę inną niż ESRI lub kontrahenci działający w
imieniu ESRI; (iii) kontynuowanie przez Licencjobiorcę korzystania z Oprogramowania, po zawiadomieniu go o możliwości
naruszenia takich praw; lub (iv) korzystanie z Oprogramowania po dostarczeniu modyfikacji lub żądaniu zwrotu ze strony
ESRI, zgodnie z Punktem 8.2.
8.4 W żadnym przypadku przejęcie odpowiedzialności określone w niniejszym Artykule 8 nie będzie mieć zastosowania do
jakichkolwiek Próbek, poprawek, wersji Beta ani oprogramowań testowych dostarczanych w ramach niniejszej Umowy
Licencyjnej.
POWYŻSZY ARTYKUŁ STANOWI PEŁNE ZOBOWIĄZANIE ESRI ORAZ JEGO DYSTRYBUTORA Z TYTUŁU
NARUSZENIA LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH.
ARTYKUŁ 9—POSTANOWIENIA OGÓLNE
9.1 Przyszłe zamówienia. Aktualizacje, nowe Oprogramowanie, Dane, Web Services oraz Dokumentacja mogą wymagać
dodatkowych lub odmiennych od niniejszych warunków licencyjnych. Dla nowego i zaktualizowanego Oprogramowania,
Danych, Web Services i Dokumentacji będą mieć zastosowanie obowiązujące w danej chwili warunki licencji ESRI.
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Zaktualizowane wersje warunków licencyjnych będą dostępne na stronie internetowej ESRI, dołączone do oferty lub
dołączone do dostarczonego Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji.
9.2 Ograniczenia eksportowe. Licencjobiorca wyraźnie potwierdza i zgadza się, że nie będzie eksportował, reeksportował,
transferował, ani dostarczał Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji — w całości lub w części — (i) do
żadnego kraju (ani obywatela lub mieszkańca kraju), na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo, (ii) żadnej osobie
znajdującej się na liście „Specially Designated Nationals” („Szczególnych osób będących obywatelami Stanów
Zjednoczonych”) U.S. Treasury Department (Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych), (iii) żadnej osobie prawnej ani
fizycznej wymienionej w „Table of Denial Orders” („Tabeli zamówień niedopuszczalnych”) U.S. Commerce Department
(Departamentu Handlu USA), ani też (iv) żadnej osobie fizycznej ani prawnej, jeżeli eksport, reeksport lub dostawa narusza
amerykańskie przepisy prawne lub akty administracyjne dotyczące ograniczeń eksportu, w tym między innymi warunków dla
licencji eksportowych lub postanowień licencyjnych, łącznie z okresowymi poprawkami i załącznikami do tych przepisów.
9.3 Podatki, opłaty i koszty transportu. Kwoty opłat licencyjnych wskazane Licencjobiorcy nie uwzględniają żadnych
podatków i opłat, w tym między innymi podatku obrotowego, podatku od użytkowania, podatku od wartości dodanej (VAT),
ceł, opłat lub taryf importowych oraz kosztów transportu i przeładunku.
9.4 Brak dorozumianych zrzeczeń. Zaniechanie przez Stronę egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej
Umowy Licencyjnej nie będzie uważane za odstąpienie strony od takiego postanowienia lub zrzeczenia się przez Stronę
prawa do egzekwowania tego lub innego postanowienia w przyszłości.
9.5 Rozdzielność postanowień. Strony wyrażają zgodę, aby w przypadku, gdy okaże się, że którekolwiek postanowienie
niniejszej Umowy Licencyjnej jest z jakichkolwiek powodów niewykonalne, zostało ono przekształcone wyłącznie w
zakresie niezbędnym dla zapewnienia wywołania pierwotnie zamierzonych skutków prawnych.
9.6 Następcy prawni i cesjonariusze. Licencjobiorca nie będzie cedował, sublicencjonował ani przenosił praw, czy też
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ESRI i jej
Dystrybutora. Wszelkie działania podejmowane w celu wywołania powyższych skutków prawnych bez uzyskania zgody
ESRI oraz jej Dystrybutora będą uznane za nieważne. Niniejsza Umowa Licencyjna będzie wiążąca dla odpowiednich
następców prawnych i cesjonariuszy stron niniejszej Umowy Licencyjnej.
9.7 Przetrwanie postanowień. Postanowienia artykułów 2, 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszej Umowy Licencyjnej będą obowiązywać
również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
9.8 Sprawiedliwe odszkodowania. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego
warunków niniejszej Umowy Licencyjnej może spowodować nieodwracalne szkody, i że w przypadku takiego naruszenia,
poza dochodzeniem środków naprawczych przewidzianych prawem, ESRI lub jej Dystrybutor mają prawo domagać się
zaniechania naruszenia, wszcząć specjalne postępowanie, lub domagać się innego sprawiedliwego odszkodowania w sądzie
właściwym miejscowo, bez wymogu złożenia zabezpieczenia lub poręczenia, lub udowodnienia naruszenia jako warunku
uzyskania zadośćuczynienia.
9.9 Prawo właściwe, arbitraż
a.

b.

Wszyscy Licencjobiorcy zlokalizowani poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, posiadłościami i terytoriami USA. Z
zastrzeżeniem postanowień Artykułu 9.8 powyżej, wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową Licencyjną
lub naruszeniem jej postanowień, niemożliwe do rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, podlegają ostatecznemu
rozstrzygnięciu, zgodnie z zasadami arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlu, przez jednego (1) arbitra, wyznaczonego
zgodnie z tymi zasadami. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w miejscu
uzgodnionym przez Strony. Niniejsza Umowa Licencyjna nie podlega Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Każda ze Stron
udostępni na żądanie drugiej Strony posiadane dokumenty oraz świadków odnoszących się do najważniejszych aspektów
sporu.
Licencjobiorcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, posiadłościach i terytoriach USA. Niniejsza Umowa Licencyjna
podlega przepisom prawnym obowiązującym w Stanie Kalifornia oraz powinna być zgodnie z nimi interpretowana, bez
odnoszenia się do zasad rozstrzygania kolizji systemów prawnych, z takim wyjątkiem, że prawo federalne USA będzie
mieć zastosowanie w kwestiach dotyczących własności intelektualnej. Z wyjątkiem postanowień Punktu 9.8 powyżej,
wszelkie spory, wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej lub powstałe w związku z jej realizacją lub naruszeniem jej
postanowień, niemożliwe do rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, podlegają ostatecznemu polubownemu
rozstrzygnięciu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, zgodnie z przyjętymi przez to Stowarzyszenie
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zasadami arbitrażu handlowego. O wydanie orzeczenia na podstawie decyzji arbitra można zwrócić się do sądu
właściwej jurysdykcji. Niniejsza Umowa Licencyjna nie podlega Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o
Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest na mocy niniejszej Umowy wyraźnie
wyłączone.
9.10 Wsparcie. Wsparcie dla kwalifikującego się Oprogramowania i Danych polega na dostarczaniu aktualizacji oraz na
innych świadczeniach, takich jak dostęp do serwisu technicznego, określonych w obowiązujących aktualnie zasadach
wsparcia oprogramowania Dystrybutora.
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ZAŁĄCZNIK 1
ZAKRES KORZYSTANIA
(E300 12/09)
ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • TEL 909-793-2853 • FAX 909-793-5953

Zakres korzystania z poszczególnych rodzajów Oprogramowania, Danych, Web Services i Dokumentacji wymienionych
poniżej jest opisany w odpowiednich przypisach, wskazanych w nawiasach.
Desktop GIS (Oprogramowanie GIS dla
komputerów stacjonarnych)
ArcReader (20 i 25)
ArcView (1 lub 2, 25 i 44)
ArcEditor (1 lub 2, 25, 26 i 44)
ArcInfo (2, 25, 26 i 44)
Rozszerzenia ArcGIS Desktop (7)
ArcView 3.x i Rozszerzenia (1, 7 i 17)
Server GIS (Oprogramowanie GIS dla serwerów)
ArcGIS Server i Rozszerzenia
– Workgroup (3 lub 5 i 8, 9, 25, 28, 29, 30, 32, 38,
39, 40 i 45)
– Enterprise (3, 4 lub 5, oraz 8, 9, 25, 27, 31, 38,
39, 40 i 45)
– Rozszerzenie ArcGIS Server Geoportal (4 lub 5
i 7, 47 i 52)
ArcIMS
– ArcIMS i Rozszerzenia (3, 4 lub 5 i 8, 10 i 31)
– ArcIMS ArcMap Server (3, 4 lub 5 oraz 31)
Tracking Server (4 lub 5 i 31)
Rozszerzenie ArcGIS Server Image (3, 4 lub 5 i 8,
31 i 42)
– Rozszerzenie ArcGIS Image Server Service
Editor (1)
RouteMAP IMS (3, 4 lub 5 i 8, 25 i 31)
ESRI Business Analyst Server (5, 8, 9, 21, 25, 28,
31, 39, 40, 45 i 48)
Mobile GIS (Oprogramowanie mobilne GIS)
ArcPad (1, 12, 13 i 25)
ArcPad Application Builder (1 i 25)
Licencje wdrożeniowe ArcGIS Mobile (1, 15, 16
i 25)
Developer GIS (Oprogramowanie GIS dla
deweloperów)
Oprogramowanie, Web Services i Dane ESRI
Developer Network (EDN) (6, 7, 24, 25, 26, 34, 35
i 36)
ArcGIS Engine Developer Kit i Rozszerzenia
(1 i 14, 15, 22, 25, 26 i 43)
ArcGIS Engine Runtime i Rozszerzenia (1, 15, 22,
25 i 26)
MapObjects—Windows Edition (1, 14, 15, 16 i 18)
MapObjects—Java Edition (1, 5, 8, 15, 18 i 19)
MapObjects LT (1, 14 i 16)
NetEngine (1, 5 i 15)
NetEngine Internet (5)
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ESRI Business Analyst Server Developer (6, 25, 35
i 51)
API ArcGIS Web Mapping (takie jak: JavaScript™,
Adobe® Flex®, Microsoft® Silverlight™/WPF™,
SOAP oraz REST) (6, 33, 35, 53 i 54)
GIS Viewers and Connectors (Przeglądarki i
oprogramowanie łączące GIS)
MapIt (11, 25, 31, 35, 49 i 50)
ArcExplorer—Wersje Java i Windows (20 i 25)
ArcGIS Explorer (20 i 25)
ArcGIS for AutoCAD (1, 20 i 25)
Geoportal Clients for ArcGIS (7, 20 i 52)
Business GIS (Oprogramowanie biznesowe GIS)
ESRI Business Analyst (1 lub 2 i 25, 45 oraz 48)
BusinessMAP (1 i 25)
ArcLogistics (1 lub 2 i 25)
ArcLogistics Connect (6, 20, 25, 34, 35 i 46)
ArcLogistics Server (5, 8, 9, 21, 25, 28, 39, 40 i 45)
ArcLogistics Navigator (1, 25 i 46)
Licencje Wdrożeniowe ArcLogistics Navigator
(1, 15 i 16)
Cartographic Production (Produkcja
kartograficzna)
Maplex (1)
Military Overlay Editor (1)
Production Line Tool Set (PLTS) for ArcGIS, GIS
Data ReViewer, Map Production System–Atlas, Job
Tracking for ArcGIS (JTX) (1 lub 2)
Job Tracking for ArcGIS Server (4 lub 5 i 7)
Web Services (Usługi sieciowe)
ArcGIS Online Standard Services (6, 25, 33, 34
i 35)
Data (Dane)
ESRI Data & Maps (1 lub 3, 4 lub 5, oraz 23 i 37)
Dane ESRI (1, 2 lub 5 i 25 i 48)
– Demographic, Consumer Spending, Market
Potential, Retail MarketPlace, Business, Traffic,
Shopping Center, Cable Boundaries, Banking,
and Crime
Tapestry Segmentation (1, 2 lub 5 i 21 oraz 48)
Address Coder (1, 2 lub 5 i 21, 22, 25 i 48)
Sourcebook•America (1 i 21)
ArcGIS Data Appliance (6, 23 25 i 41)
StreetMap Premium (1, 2, 4 lub 5 oraz 6 i 25)
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„Licencja Pojedyncza”. Licencjobiorca może zezwolić jednemu autoryzowanemu użytkownikowi końcowemu na
zainstalowanie i korzystanie z Oprogramowania, Danych i Dokumentacji na pojedynczym komputerze, do korzystania
przez tego użytkownika końcowego na komputerze, na którym Oprogramowanie zostało zainstalowane. Dostęp zdalny
jest zabroniony. Licencjobiorca może zezwolić temu jednemu użytkownikowi końcowemu na sporządzenie drugiej kopii
w celu używania na komputerze przenośnym wyłącznie przez tego użytkownika końcowego, pod warunkiem, że tylko
jedna (1) kopia Oprogramowania, Danych i Dokumentacji jest użytkowana w danym momencie.
„Licencja Jednoczesnego Użytkowania (Sieciowa)”. Licencjobiorca może zainstalować i korzystać z Oprogramowania,
Danych i Dokumentacji na komputerze (komputerach) połączonych ze sobą w sieć, z zastrzeżeniem, że liczba
użytkowników korzystających jednocześnie nie może przekroczyć liczby nabytych licencji.
„Licencja na Serwer Deweloperski”. Licencjobiorca może zainstalować i korzystać z Oprogramowania na pojedynczym
komputerze w celu projektowania i tworzenia aplikacji, które są sprzęgnięte z Oprogramowaniem serwera lub z niego
korzystają, na zasadach określonych w Dokumentacji.
„Licencja na Serwer Pośredniczący”. Oprócz praw udzielonych w licencji na serwer deweloperski, Licencjobiorca może
zainstalować i korzystać z Oprogramowania do następujących celów: wykonywanie testów akceptacyjnych, testowanie
wydajności, testowanie obciążenia oprogramowania zewnętrznego, testowanie nowych aktualizacji danych
komercyjnych oraz przeprowadzanie szkoleń.
„Licencja Wdrożeniowa na Serwer”. Oprócz praw udzielonych w licencji na serwer pośredniczący, Licencjobiorca może
zainstalować i korzystać z Oprogramowania lub Danych w celu świadczenia usług wielu użytkownikom na tym samym
lub na innych komputerach.
Licencja dostarczana tylko jako Licencja okresowa.
Korzystanie z Rozszerzeń Oprogramowania jest dopuszczalne w takim samym zakresie, jaki został określony
w odniesieniu do odpowiadającego im Oprogramowania.
Narzędzia do administrowania Oprogramowaniem mogą być kopiowane i redystrybuowane w ramach organizacji
Licencjobiorcy.
Opracowane przez użytkownika narzędzia do administrowania Oprogramowaniem ArcGIS Server mogą być kopiowane
w ramach organizacji Licencjobiorcy, z wyłączeniem uprawnienia do kopiowania aplikacji ArcCatalog (obecnej
w ArcGIS Desktop).
Licencja na ArcIMS obejmuje prawo do wdrażania aplikacji stworzonych przy użyciu MapObjects—Windows Edition
w sieci Internet lub intranet. Licencjobiorca nie jest uprawniony do opracowywania rozwiązań typu klient/serwer za
pomocą plików ArcIMS Java Archive (JAR) bez posiadania licencji na MapObjects—Java Edition Developer Kit.
Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie i korzystać z niego w celu udostępniania usług wielu
użytkownikom na tym samym komputerze lub na innych komputerach. Licencja na Oprogramowanie odnosi się do
danego serwera. Licencjonowany serwer oznacza ten serwer, na którym jest zainstalowany Spatial Data Service.
OPROGRAMOWANIE ArcPad NIE JEST LICENCJONOWANE DO CELÓW NAWIGACJI.
„Licencja podwójnego użytkowania” oznacza, że Oprogramowanie może być instalowane na komputerze stacjonarnym
oraz może być jednocześnie używane na osobistym asystencie cyfrowym (PDA) lub komputerze podręcznym, pod
warunkiem, że z Oprogramowania korzysta w danym momencie wyłącznie jedna (1) osoba.
Deweloperzy muszą umieszczać przy każdej wdrożonej aplikacji stworzonej z użyciem MapObjects następującą
klauzulę: „Fragmenty niniejszego programu komputerowego są własnością LizardTech, Inc. Copyright © 1995–2002
LizardTech, Inc. i/lub Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr patentu U.S. 5,710,835”.
Licencje wdrożeniowe aplikacji dla komputerów stacjonarnych lub aplikacji internetowych mogą podlegać dodatkowym
opłatom licencyjnym.
Licencjobiorca może dostarczać aplikacje swoim sublicencjobiorcom na podstawie pisemnej umowy sublicencyjnej,
która będzie zapewniać ochronę praw ESRI do jej Oprogramowania, Danych, Web Services i Dokumentacji w takim
samym zakresie, jaki czyni to Umowa licencyjna ESRI, oraz zawierać będzie między innymi następujące warunki:
a.

b.
c.

Sublicencjobiorcy nie wolno odtwarzać struktury, dekompilować, ani dezasemblować należącego do ESRI
Oprogramowania, Danych, Web Services ani Dokumentacji poza przypadkami, w których na takie działania
zezwalają odpowiednie przepisy prawa; ani też kopiować do użytku komercyjnego, przekazywać ani cedować
praw w ramach przyznanej licencji;
Sublicencjobiorcy nie wolno użytkować należącego do ESRI Oprogramowania, Danych, Web Services ani
Dokumentacji w całości ani w części oddzielnie od aplikacji wykonywalnej Licencjobiorcy; oraz
Komponenty składowe, z których korzystanie jest zależne od stron trzecich lub komponenty przez nie
wymagane mogą być rozpowszechniane za zezwoleniem właściciela lub autora.

17. Licencjobiorca może używać oprogramowania Business Objects Crystal Reports wyłącznie z Oprogramowaniem
ArcView 3.x, z którym zostało zakupione i na warunkach zawartych w Umowie Licencyjnej Crystal Reports, dostępnej
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18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

na nośnikach. Licencjobiorca nie może używać programu lub systemu w celu buforowania lub kolejkowania zapytań
raportowych.
Licencja wdrożeniowa odnosi się do danej aplikacji na danym komputerze.
MapObjects–Java Edition zawiera pliki Java Archive, które posiadają oznaczenia wskazujące, że stosowane w Internecie
są autentycznymi plikami, certyfikowanymi przez ESRI. Licencjobiorca nie będzie wykorzystywał certyfikacji ESRI ani
podawał ESRI jako źródła treści o wysokim poziomie wiarygodności w jakichkolwiek zmodyfikowanych plikach
MapObjects Java Archive. Licencjobiorca może rozpowszechniać niezmodyfikowane biblioteki klasy Java
certyfikowane przez ESRI jako integralną część swoich aplikacji.
Licencjobiorca może zwielokrotniać i wdrażać Oprogramowanie, jeżeli zaistnieją wszystkie następujące warunki: (a)
Oprogramowanie jest zwielokrotniane i wdrożone w całości; (b) każdej kopii Oprogramowania towarzyszy umowa
licencyjna, która chroni to Oprogramowanie w takim samy zakresie, w jakim czyni to Umowa licencyjna ESRI,
a nabywca przyjmuje warunki Umowy licencyjnej jako wiążące; (c) wszystkie informacje/uwagi określające dysponenta
praw autorskich i praw do znaków towarowych są reprodukowane; oraz (d) korzystanie z Oprogramowania jest
bezpłatne.
Licencjobiorcy nie wolno odmówić nikomu żadnych istotnych uprawnień (np. prolongaty kredytu) wyłącznie na
podstawie miejsca zamieszkania danej osoby, jakie określono w systemie segmentacji rynku typu Tapestry
Segmentation.
(a) Z licencji ArcGIS Engine Runtime nie wolno korzystać do prac rozwojowych (deweloperskich) bądź wdrożeń
realizowanych w Internecie lub na serwerze. (b) Użytkownik końcowy musi uzyskać licencję bądź na Oprogramowanie
ArcGIS Engine Runtime, bądź też na inne Oprogramowanie ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor lub ArcInfo), aby
uzyskać prawo do uruchomienia aplikacji ArcGIS Engine na jednym (1) komputerze. (c) Rozszerzeń ArcGIS Engine
Runtime nie wolno używać łącznie z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu uruchamiania aplikacji ArcGIS
Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele aplikacji zainstalowanych na jednym (1) komputerze, wyłącznie do
własnego użytku.
Licencjobiorca może redystrybuować Dane, w zakresie i na zasadach określonych w dokumencie Redistribution Rights
Matrix, dostępnym na stronie http://www.esri.com/legal/, w systemie Pomocy lub w stosownych plikach metadanych,
z uwzględnieniem szczegółowych opisów właściwości i wymagań odnoszących się do zbiorów danych, do których
uzyskano dostęp.
W ramach jednej subskrypcji Oprogramowanie EDN, Web Services oraz Dane mogą być używane jedynie przez jednego
(1) wyznaczonego dewelopera, wyłącznie do celów prowadzenia badań, rozwoju, testów oraz demonstracji aplikacji
prototypowych. Oprogramowanie EDN i Dane mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez
wyznaczonego dewelopera EDN.
Korzystanie z jakichkolwiek danych będących własnością osób trzecich podlega ograniczeniom Use of Data Restrictions
(„Ograniczenia w Korzystaniu z Danych”), określonym na stronie http://www.esri.com/legal/. ESRI ma prawo okresowo
modyfikować ograniczenia Use of Data Restrictions. Jeśli wprowadzona zmiana nie jest akceptowana przez
Licencjobiorcę, może on anulować subskrypcję za pisemnym zawiadomieniem ESRI lub zaprzestać korzystania
z Danych lub Web Services. Jeśli Licencjobiorca nadal korzysta z Danych lub Web Services, oznacza to, iż akceptuje on
wprowadzone zmiany.
Rozmiar danych Licencjobiorcy w geobazie ArcSDE Personal Edition ograniczony jest do czterech (4) gigabajtów.
Oprogramowanie ArcGIS Server Web ADF Runtime nie może być wdrażane niezależnie od konfiguracji ArcGIS Server
Enterprise Licencjobiorcy.
Ograniczenie do dziesięciu (10) jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji innych niż ArcGIS
Server. Ograniczenie to dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS
Engine oraz aplikacji stron trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą danych ArcGIS Server. Liczba
połączeń z aplikacji Web nie jest ograniczona.
Może być używane wyłącznie z SQL Server 2005/2008 Express.
Ograniczenie rozmiaru danych Licencjobiorcy do czterech (4) gigabajtów.
W przypadku zastosowań „failover”, w czasie, gdy główna instalacja jest niesprawna może zostać uruchomiona
redundantna instalacja lub instalacje Oprogramowania. Instalacje takie pozostaną uśpione, gdy instalacja główna lub
jakakolwiek inna instalacja redundantna działa poprawnie, z wyjątkiem okresu konserwacji systemu i aktualizacji baz
danych.
Nie zezwala się na redundantną instalację Oprogramowania.
a. ArcGIS Online Standard Services (Usługi Standardowe) mogą być używane tylko w połączeniu z następującym
Oprogramowaniem:
i. ArcGIS Desktop
ii. ArcGIS Server (wraz z Web ADF)
iii. ArcGIS Mobile
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iv. ArcGIS Explorer
v. ESRI Business Analyst Server Developer
vi. MapIt
vii. Interfejsy programistyczne (API) ArcGIS (takie jak JavaScript, Adobe Flex i Microsoft Silverlight/WPF)
viii. ArcLogistics Connect
b.
c.

Dostęp i korzystanie przez Licencjobiorcę z ArcGIS Online Standard Services uwarunkowane są wyrażeniem przez
Licencjobiorcę zgody na warunki Umowy na Korzystanie ze Strony Internetowej i z Usług ESRI (ESRI Web Site
and Services Terms of Use Agreement (G-577)), dostępnej pod adresem http://www.ersi.com/legal/.
Licencjobiorcy ArcGIS Desktop objęci aktualną polisą serwisową mogą łączyć się z Microsoft Bing Maps™ oraz
korzystać z jego zasobów o ile zaakceptują warunki Umowy na Usługi Bing Maps dla Użytkowników ArcGIS
Desktop (Bing Maps for ArcGIS Desktop Users Services Agreement (G-600)), dostępnej pod adresem
http://www.ersi.com/legal/.

34. Organizacji Licencjobiorcy przysługuje ograniczona liczba określonych kredytów, transakcji, geografii lub liczba
użytkowników, jak określono w opisie produktu dostępnym online.
35. Użytkownicy końcowi posiadający licencje nie będą korzystać z pamięci podręcznej danych (cache) aplikacji klienckiej,
pochodzącej z ArcGIS Online Standard Services wspólnie z innymi użytkownikami końcowymi posiadającymi licencje
lub ze stronami trzecimi.
36. Licencjobiorcy nie wolno pobierać ani przechowywać danych czy informacji wynikowych z wyjątkiem wyników
będących rezultatem korzystania z ArcWeb Services Address Manager.
37. Dane dostarczone ze StreetMap USA mogą być wykorzystane do celów tworzenia map, geokodowania oraz trasowania,
ale nie mogą być wykorzystane do trasowania dynamicznego. Na przykład, nie można używać StreetMap USA do
ostrzegania użytkownika o mających się pojawić elementach trasy, wymagających wykonania manewru (np. o
zbliżającym się zakręcie) ani do obliczania alternatywnej trasy, jeżeli zakręt zostanie pominięty.
38. Rozszerzenie ArcGIS Server 3D, stanowiące część ArcGIS Server Standard (Workgroup lub Enterprise) może być
używane jedynie do tworzenia pamięci podręcznych (cache) danych globów lub publikowania dokumentów globów jako
usług ArcGIS Globe Service. Nie zezwala się na korzystanie z rozszerzenia ArcGIS Server 3D z ArcGIS Server
Standard w jakimkolwiek innym celu.
39. Żadnej funkcji edytowania, zawartej w ArcGIS Server nie można używać z ArcGIS Server Basic (Workgroup lub
Enterprise).
40. Z Geospatial Enterprise JavaBeans (EJB), dostarczanych z ArcGIS Server (Workgroup lub Enterprise) można korzystać
jedynie z ArcGIS Server Advanced.
41. Korzystając z wersji ArcGIS Data Appliance na Pojedynczy Stan (Single State), Licencjobiorca może używać Danych
odnoszących się tylko do jednego stanu. To ograniczenie dotyczy map dróg, warstwy transportowej, warstw z granicami
i obiektami o szczegółowości odpowiadającej dużym skalom (tj. większym niż 1:100.000) oraz zobrazowań o
rozdzielczości jednego (1) metra lub lepszej, zawartych w USA Collection. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania
do map w małej skali (tj. skali mniejszej niż 1:100.000), udostępnionych w World Collection, które są przeznaczone do
prezentacji w skali świata i regionu.
42. Licencjobiorca ma prawo wdrożyć rozszerzenie ArcGIS Server Image Service Editor na jednym stanowisku
komputerowym (desktop), na każde cztery rdzenie objęte licencją rozszerzenia ArcGIS Server Image. Wdrożenie
Service Editor na kolejnych stacjonarnych stanowiskach komputerowych wymaga dodatkowej opłaty licencyjnej.
43. Licencjobiorca może opracować nieograniczoną liczbę aplikacji na jednym stanowisku komputerowym i dostarczać
aplikacje użytkownikom końcowym z oprogramowaniem Engine Runtime lub bez niego.
44. Dla każdego środowiska systemu operacyjnego, w którym Licencjobiorca uruchamia instancje oprogramowania do
zarządzania licencjami jednoczesnego użytkowania, Licencjobiorca może uruchamiać maksymalnie tę samą liczbę
pasywnych instancji „failover” oprogramowania do zarządzania licencjami jednoczesnego użytkowania w oddzielnym
środowisku systemu operacyjnego, w celu zapewnienia tymczasowej obsługi w trybie „failover”.
45. Korzystanie z danych licencjonowanych wraz z ESRI Business Analyst i ESRI Business Analyst Server jest ograniczone
do korzystania z odpowiednimi rozszerzeniami Business Analyst i nie obejmuje ogólnego korzystania z tych danych
z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop lub ArcGIS Server.
46. Licencjobiorca nie powinien stosować się do propozycji trasy która wydaje się być ryzykowna, niebezpieczna lub
niezgodna z prawem. Licencjobiorca przejmuje całe ryzyko związane z korzystaniem z tego Oprogramowania służącego
do nawigacji.
47. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania jedynie w połączeniu z ArcGIS Server w wersji Standard lub
wyższej.
48. Licencjobiorca może w swoich prezentacjach lub opracowaniach marketingowych dla podmiotów zależnych i klientów
zawierać raporty i mapy przygotowane z użyciem Oprogramowania lub Danych, w formie drukowanej lub tylko do
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49
50.
51.
52.

53.

odczytu. Zawartość raportów i map ESRI nie może stanowić więcej niż dwadzieścia procent (20%) całkowitej
zawartości prezentacji lub opracowania marketingowego Licencjobiorcy. Licencjobiorcy nie wolno, bez uprzedniej,
pisemnej zgody ESRI, odsprzedawać, sublicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać pełnych,
kompletnych, samodzielnych raportów lub map nie będących częścią prezentacji lub opracowania marketingowego,
przygotowanych z użyciem Oprogramowania lub Danych. Klienci Licencjobiorcy, będący stronami trzecimi, mogą
otrzymywać raporty i mapy generowane jedynie przez Licencjobiorcę i mogą korzystać z otrzymanych od
Licencjobiorcy map i raportów tylko do celów wewnętrznych. W żadnym wypadku Licencjobiorcy nie wolno
redystrybuować Danych w formatach cyfrowych.
Aplikacje internetowe Silverlight Web lub WPF stworzone przy użyciu MapIt należącego do ESRI nie mogą być
wdrażane niezależnie od konfiguracji w jakiej wdrożono Oprogramowanie MapIt u Licencjobiorcy.
Dla każdej Licencji na Serwer Oprogramowania MapIt należącego do ESRI, Licencjobiorca ma prawo wdrożyć Spatial
Data Assistant na jednym (1) stanowisku komputerowym (desktop).
ESRI Business Analyst Server Developer i Dane mogą być zainstalowane tylko na jednym (1) serwerze na każdą
licencję, wyłącznie w celach badawczych, rozwojowych (deweloperskich), testowych oraz demonstracji prototypu
aplikacji.
Kod źródłowy stanowi własność intelektualną ESRI. Licencjobiorca będzie traktować wszelkie pliki z kodem
źródłowym, określone w pliku README lub na stronie http://www.esri.com/legal/ jako „Software” (Oprogramowanie)
jako tajemnicę handlową jedynie na użytek własny Licencjobiorcy, nie do dalszej redystrybucji lub dostępu przez strony
trzecie nie objęte licencją. Licencjobiorcy nie wolno modyfikować Oprogramowania, Dokumentacji, Danych lub kodu
źródłowego w taki sposób, aby zawierać, osadzać, łączyć lub w inny sposób dołączać jakikolwiek kod, biblioteki lub
dane licencjonowane w oparciu o licencje na otwarte oprogramowanie (open source) lub dystrybuowane w modelach
podobnych do GNU General Public License Free Software Foundation (GPL) (Powszechna Licencja Publiczna GNU
Fundacji Wolnego Oprogramowania (GPL)) lub kompatybilne z GPL, w tym między innymi Artistic License (Licencja
Artystyczna) np. Perl, Mozilla Public License (Publiczna Licencja Mozilla), Netscape Public License (Publiczna
Licencja Netscape), oraz Sun Community License (Licencja Społeczności Sun) lub Sun Industry Standards License
(Licencja Standardów Przemysłowych Sun), których wymogiem jest, aby na prośbę strony trzeciej użytkownik
udostępnił własny kod źródłowy.
Dostępne są następujące opcje Licencji Wdrożeniowych:
a.
b.

Licencja na aplikacje internetowe (Web) odnosi się do unikalnego identyfikatora domeny internetowej
zarejestrowanego dla Licencjobiorcy w rejestrze nazw domen. Na przykład w przypadku przyklad.com.xx (gdzie xx
oznacza zarejestrowany kod krajowy) unikalnym zarejestrowanym identyfikatorem domeny jest przyklad.com.xx.
Licencja na aplikacje na komputery stacjonarne odnosi się do organizacji Licencjobiorcy. Dla celów niniejszego
zapisu, organizacja jest równoznaczna z podmiotem będącym właścicielem zarejstrowanego unikalnego
identyfikatora domeny internetowej. W konsekwencji z aplikacji na komputery stacjonarne może korzystać każdy
pracownik organizacji Licencjobiorcy posiadającej unikalny zarejestrowany identyfikator domeny. Liczba aplikacji
które można stworzyć i Wdrożyć w organizacji jest nieograniczona.

54. Licencjobiorcy w żadnym przypadku nie wolno występować o przyznanie patentu lub innych podobnych praw
przyznawanych w zagranicznych jurysdykcjach w odniesieniu do Oprogramowania, bez względu na to czy prawa te
dotyczyłyby Oprogramowania samodzielnego czy zawartego w jakimkolwiek produkcie, procesie lub metodzie.
Sublicencjobiorcom utworów pochodnych również nie wolno występować o przyznanie patentu lub innych podobnych praw
w odniesieniu do Oprogramowania. Ponadto Oprogramowanie nie będzie używane w żadnych przykładach wykonania
opatentowanych produktów, procesów lub metod. Jakakolwiek próba uzyskania patentu lub innych podobnych praw
obejmujących Oprogramowanie spowoduje wygaśnięcie Licencji, a wszelkie prawa nadane na mocy niniejszej Umowy
zostaną natychmiast odebrane.
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